
 

 

EDUCAÇÃO: construção feita por muitas mãos 

 
 

4 ANOS DE VIVÊNCIAS AFC 

+ currículo 
  + equidade 
    + qualidade das aprendizagens 
 
A DGE divulgou em livro o trabalho que tem sido desenvolvido 

nestes quatro anos de Autonomia e Flexibilidade Curricular, onde se 

dá o exemplo de 85 projetos de diferentes escolas e onde o nosso 

Agrupamento está representado com o projeto "Cidadania: 

aprender na escola para mudar em casa". 

Parabéns a todos os que, diariamente, acreditam e fazem acontecer 

a mudança. - Parabéns ao Agrupamento! 

(visualizar em https://aefanzeres.pt/2023/02/16/cidadania-
aprender-na-escola-para-mudar-em-casa/ ) 

 

É A PRIMAVERA A 
CHEGAR… 

 

 

É chegada a estação das flores 

Um arco-íris de aromas e cores 

O inverno vai se despedindo de mansinho 

A primavera vai surgindo de fininho 

(autor desconhecido) 

Aproxima -se a Primavera!... 

Estamos, sensivelmente, a meio do  

2º período… Sem dúvida o mais importante. 

É a oportunidade de melhorar os resultados. 

Mais do que nunca, a cooperação entre a escola e a família é fundamental. – Sabe-se que o interesse, 

o apoio e empenho dos pais/encarregados de educação aumentam a motivação das crianças e 

jovens e são fundamentais para o seu sucesso e desenvolvimento harmonioso. 
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 SOLIDARIEDADE 

Perante a situação dramática que se vive na Turquia e na Síria, os 

nossos voluntários do GAAF organizaram-se e socorrendo-se das 

roupas disponíveis no “Nosso Roupeiro” e mais algumas ofertas, com 

o apoio da Junta de Freguesia, fizeram chegar o contributo do 

Agrupamento junto de instituições responsáveis pela recolha das 

doações. 

 

INCLUSÃO: Utopia ou Realidade? 
Nos dias 1 e 15 de fevereiro decorreu no Agrupamento uma ação de 

sensibilização à inclusão, sob o lema “Inclusão: Utopia ou Realidade?” 

Em conjunto, elegemos como objetivo a priorizar, neste ano letivo, a   

conceção e desenvolvimento de opções organizacionais e pedagógicas que nos ajudem a garantir 

formas de enquadramento individualizadas e apropriadas à especificidade e diversidade das nossas 

crianças e jovens. – Contámos com a colaboração de representantes da APPC que, na primeira 

pessoa, nos deixaram o testemunho de quem vive o desafio da INCLUSÃO. 

 

  
Ouvir e considerar as opiniões e sugestões dos alunos é fundamental na afirmação de uma cultura 

de participação democrática. - No dia 14 de fevereiro, realizou-se mais uma Assembleia de Alunos. 

Para além dos representantes das turmas dos 2º e 3ºciclos, também a Associação de Estudantes 

esteve presente, tendo apresentado o seu Plano de Ação: 

• Criação de um gabinete antibullying (fazendo um apelo para quem quisesse fazer formação na 

área e participar no gabinete se deve informar junto da Dra. Diana Quitério ou da professora Maria 

do Céu Moura);  

• Criação de uma caixa de sugestões;  

• Realização de diversas atividades em dias festivos (efemérides);  

• Realização de um torneio interturmas (hóquei em campo);  

• Sugerir a cedência de bolas durante os furos;  

• Apoiar na realização da festa de finalistas;  

• Elaboração de um anuário - turmas de 9ºano (que será entregue na festa de despedida) 

 

 

DIA DOS NAMORADOS 
… e dia 14, as mensagens de AMOR 

salpicaram as paredes da escola! 

Parabéns à Associação de Estudantes 

que criou um painel bem original. 
 

 

 

ASSEMBLEIA DE ALUNOS 


